
На 11 май 2017 г. се състоя публична изява на учениците от извънкласната дейност 

по интереси „На крилете 

на книгите“ при СУ „Св. 

Паисий Хилендарски“, 

Хасково. Извънкласните 

занимания на 

третокласниците се 

финансира от ЕСИФ и ОП 

НОИР по Проект 

BG05M2OP001-2.004-0004 

„Развитие на 

способностите на 

учениците и повишаване 

мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ 

ЧАС)“ – Фаза I. 

Учениците от III б посветиха 

своята изява на паметта и 

делото на солунските братя 

св. св. Кирил и Методий. На 

събитието присъстваха 

родители, каки, батковци и 

учители. Малките паисиевци 

искаха да покажат, че могат 

да се учат забавлявайки се. 

В оспорваното състезание 

участваха десет отбора по 

двама ученици. Първото предизвикателство към състезателите бе „Самодиктовка“. 

Представител от отбора 

трябваше да прочете и 

запомни изречение от 

определения текст, да се 

върне при съотборника си и да 

му го продиктува. Целта на 

задачата беше да се напише 

текста четливо и красиво, най-

точно и с най-малко грешки, а 

не за най-кратко време. 



Второто предизвикателство беше свързано с азбучния ред. Третокласниците 

трябваше да запишат 

във всяко квадратче 

предишната буква от 

азбуката, за да узнаят 

как се казват децата, 

които нощуват в хижа 

„Сладък сън“. 

Третата задача за 

всеки отбор беше 

скрита в балон. 

Участниците трябваше 

да го спукат и да 

открият двете части на 

предизвикателството. Първо трябваше да прочетат тази част от приказката, която им 

се е паднала. Всяка съдържаше думи, в които първата и последната буква са си на 

мястото, но тези в 

средата са се 

разбъркали (идеят 

е взаимствана от 

така нареченото 

Скоростно 

сугестопедично 

четене). 

Състезателите 

трябваше да 

подредят буквите, 

да открият думите и 

да напишат 

правилните 

изречения. 

Третокласниците, забавлявайки се, бързо разкриха загадката и прочетоха народната 

приказка „Най-хубавото“. Посочиха изречението, в което е скрита поуката от 

историята и с интерес се захванаха с втората част на задачата. От сричките да 

образуват думи, а думите да подредят в пословица. Посочиха кои пословици можем 

да свържем с приказката. 

Състезателите научиха според мъдрите хора, кое е най-хубавото в живота, но те 

също дадоха съвети на своите съученици и гости. Чрез кратко представление те 



посъветваха публиката, че когато си тъжен, когато си сам, когато си тормозен, или 

когато те връхлитат 

черни мисли..., най-

доброто лекарство 

е „Книготерапията“. 

Журито обяви 

крайните резултати, 

защото нали имаше 

състезание, а 

печеливши бяха 

всички 

присъстващи. Най-

активните през 

годината в проекта 

получиха грамоти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


